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ASAŞ, Hayata Değer Katanlar
 Gecesinde Başarıyı Ödüllendirdi

ASAŞ’ın, başarılı olan çalışmaları ödüllendirmek, geçmiş yılı değerlendirmek ve bir 

arada hoşça vakit geçirerek gelecek yıla daha güçlü bir başlangıç yapmak ama-

cıyla düzenlediği Hayata değer Katanlar Organizasyonu, 23 Şubat 2018 tarihinde 

Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’de gerçekleştirildi. Etkinlik, ASAŞ Genel Müdürü 

Derya Hatiboğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Safa Bayar Yavuz’un açılış konuşmala-

rıyla başladı. 

Bu sene 3.’sü düzenlenen Hayata Değer Katanlar Organizasyonunun sürpriz onur 

konuğu uzun yıllar ASAŞ’a emek vermiş olan Yalçın Cesur oldu. Firmaya uzun yıllar 

emek veren Yalçın Cesur sahnede teşekkür hediyesini alırken salonda duygusal 

anlar yaşandı. Gecede, firmaya emekleriyle katkı sağlayan 20. yılını doldurmuş 

olan çalışanlara teşekkür hediyeleri Yönetim Kurulu tarafından verildi. Başarılı 

projelerin ve sürekli gelişimin desteklenmesi amacıyla yıl içinde başarı gösteren 

çalışanlara YAK Ödülleri, SEÇ Ödülleri ve ASAŞ’ın AS’ları Proje Yarışması Ödülleri 

takdim edildi. 

Ödül töreni, fabrikaların tüm proseslerini gözden geçirerek güvenli çalışmayı sağ-

lamayı ve bunu sürdürmeyi amaçladığı, açılımı Sağlık Eğitim Çevre anlamına gelen 

SEÇ Ödülleri ile başladı. Bu amaçla yıl içerisinde Risk Değerlendirme çalışmaları, 

SEÇ Saha denetimleri ve Ramak Kala bildirimleri ile riskli süreçler ve riskli çalışma-

lar ortaya çıkarılıyor ve önleyici aksiyonlar alınıyor.  Tören; Yerinde Anında Kalite 

“Sürekli Değer Yaratarak Müşteri Odaklılık” değerine hizmet eden ASAŞ’ın ken-

dine özgü kurmuş olduğu ve 3 yıldır şirkette uygulanmakta olan bir yaklaşım olan 

YAK Ödülleri ile devam etti. Bu yaklaşım; müşteri memnuniyetini odak noktasına 

alıp problemlerin; olduğu yerde, hızlı şekilde çözülmesini sağlıyor. 

ASAŞ’ın; kurum içerisinde proje kültürünü geliştirmek, inovasyon iklimi oluştura-

rak sürekli iyileştirme hedefini desteklemek ve başarılı ekip çalışmalarını yaygın-

laştırmak amacıyla düzenlediği ASAŞ’ın Asları Proje Yarışması Ödülleri de sahip-

lerini buldu. 

Ödül töreninin ardından geceye katılan çalışanlar hep birlikte keyifli vakit geçirdi-

ler. Gecenin sonunda yapılan çekiliş ile de katılımcılar arasından 15 şanslı ASAŞlı 

hediye çeki kazandı.


